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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

  Jukir atau sering kita katakan tukang parkir ini yaitu orang yang 

bertugas mengawasi kendaraan, menata kendaraan, sampai menyeberangkan 

kendaraan bermotor ke jalan raya ini di bawah pengawasan Dinas Perhubungan 

dan Pemerintah Daerah. Jukir juga mempunyai tugas untuk mengumpulkan biaya 

parkir dan memberikan karcis kepada setiap pengguna kendaraan bermotor yang 

telah menempati di lahan parkir yang mereka jaga. Tetapi tarif parkir juga 

beragam, ada yang tidak mengacu dengan waktu kedatangan maupun waktu 

kendaraan meninggalkan ruang parkir, ada juga yang mengacu pada waktu 

kedatangan maupun waktu kendaraan meninggalkan ruang parkir. Tarif itu 

semua tergantung tempat dan fasilitas yang mereka sediakan.  

 Menjadi jukir juga tidak sembarangan tentunya mereka dibekali seputar 

wawasan cara mengatur lalu lintas, memberikan aba-aba kepada pengguna lahan 

parkir dengan benar. Kelengkapan yang harus dipenuhi dan menjadi standar 

operasional prosedur jukir harus memenuhi syarat yang terdiri dari: peluit, 

tongkat lampu dengan warna pijar merah jika bertugas di malam hari, karcis 

parkir yang diterbitkan oleh pemerintah setempat. Selain itu, syarat wajib yang 

harus dipenuhi oleh seorang jukir yaitu seragam jukir yang berjenis rompi 

berwarna kuning atau oranye dengan dilengkapi 2 strip reflektor scotlight kanan 

kiri dan 1 strip di bawah yang dapat berpendar jika terkena cahaya ketika berada 
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di kegelapan. Rompi yang berwarnakan kuning atau oranye ini bertujuan untuk 

mencegah terjadinya kecelakaan kepada jukir yang sedang bertugas. Rompi 

parkir yang dipakai oleh jukir berperan penting untuk mencegah dampak 

terjadinya kecelakaan disebabkan pengendara yang sedang melintas agar 

mempermudah dalam mengenali posisi jukir mengarahkan kendaraan yang 

hendak parkir maupun keluar dari lahan parkir.  

Fakta diatas tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Di kota Malang  

dan kabupaten Malang rompi parkir telah berganti warna, dan dapat dikatakan 

jauh dari standar  keselamatan. Kota Malang berwarna hijau sedangkan di 

kabupaten Malang berwarna biru. Masing-masing kota tidak memberikan 

penjelasan secara jelas pada saat press release di portal Surya atas dasar apa 

penggantian warna rompi itu (Abidin, 2016). 

Gambar : 1.1 Kepala Dinas Perhubungan 
Kota Malang Kusnadi memasangkan 

rompi baru berwarna hijau kepada jukir 

 

            Sumber : suryamalang.tribunnews.com 

  

Abah Anton adalah wali kota Malang periode 2013-2018 dari partai 

PKB. Ia menjabat sejak 13 September 2013 setelah dilantik Gubernur Jawa 
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Timur, H. Soekarwo dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kota Malang. Ia 

mencatatkan diri sebagai walikota, walikota merupakan pemimpin daerah atau 

lebih dikenal dengan sebutan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga 

merupakan bagian dari organisasi daerah yang dapat mengatur kebijakan maupun 

peraturan daerah. Tetapi semasa menjabat sebagai walikota Malang nampaknya 

juga menyisipkan kepentingannya demi popularitas di rana politik. 

Menurut Cummings, “sebuah kebijakan harus didahului pengambilan 

keputusan. Keputusan yang diambil harus mencerminkan mayoritas yang 

mendukung keputusan itu, atau dengan kata lain, keputusan yang diambil harus 

mencerminkan keinginan orang banyak dan bukan keinginan diri sendiri” 

(Cangara, 2014). 

Seharusnya rompi parkir yang lazim digunakan yaitu warna kuning atau 

oranye kerena untuk kebutuhan keselamatan warna tersebut mencolok dan 

kontras dengan latar belakang apa saja. Jika warna rompi tidak memenuhi standar 

keamanan maka berpotensi tinggi angka kecelakaan yang akan terjadi. 

Terkait dengan kebijakan kepala daerah kota Malang dan kabupaten 

Malang yang mengganti warna rompinya menjadi hijau dan biru, dalam hal ini 

ada suatu kepentingan politik marketing oleh kepala daerah karena kedua warna 

tersebut dijadikan sebagai media persaingan politik. Warna hijau dianggap 

sebagai pencerminan partai PKB dan warna biru dianggap sebagai pencerminan 

partai Nasdem. Penggantian warna rompi parkir tersebut terencana dan tidak 

mungkin bersifat insidental, karena telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik 



4 
 

sekaligus mencerminkan warna dari bendera politik masing-masing kepala 

daerah. 

Warna juga memberi arti terhadap suatu objek. Di Indonesia, warna 

hijau seringkali diidentikan dengan warna Partai Kebangkitan Bangsa, kuning 

sebagai warna Golongan Karya, dan merah sebagai warna Partai Demokrasi 

Indonesia. Sekarang ini dengan semakin banyaknya partai, maka pemakaian 

warna simbol partai juga semakin banyak. Misalnya warna ungu sebagai Partai 

Demokrat dan warna biru laut sebagai Partai Amanat Nasional (PAN). Hal ini 

bisa dilihat pada simbol-simbol bendera yang dipasang oleh partai politik di 

jembatan, persimpangan jalan atau gedung-gedung sekretariat partai, terutama 

menjelang pemilu, kongres atau dalam rangka menyambut kedatangan ketua 

partai di daerah-daerah. ( Cangara, 2014 ). 

Persaingan tentu hal yang wajar di antara elite politik tetapi sikap seperti 

ini sangat merugikan masyarakat dan secara tidak langsung memberikan 

pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat, baik masyarakat yang dapat 

membaca gelagat ini atau tidak. Banyak cara supaya dapat merebut suara rakyat, 

berbagai strategi selalu di uji cobakan agar memenangkan persaingan politik 

dengan berbagai motif. Setiap persaingan para elite politik akan selalu di respon 

lawannya dan memperebutkan opini masyarakat ketika aksi dan reaksi muncul 

dalam persaingan. 
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Dari latar belakang yang digambarkan, peneliti tertarik menggunakan 

judul “PERSEPSI JUKIR TENTANG MODEL KEBIJAKAN KEPALA 

DAERAH DALAM PERGANTIAN ROMPI PARKIR” (Studi pada kecamatan 

Klojen Kota Malang). 

 

1.2 Rumusan masalah 

Bagaimana persepsi jukir tentang model kebijakan Abah Anton yang 

telah mengganti warna rompi kuning ke warna rompi hijau? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk persepsi jukir tentang model kebijakan Abah Anton yang telah 

mengganti warna rompi kuning ke warna rompi hijau. 

 

1.4      Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, 

informasi yang positif bagi mahasiswa sebagai pengetahuan penelitian tentang 

persepsi jukir tentang model kebijakan-kebijakan permerintahan. Dan 

bermanfaat di gunakan sebagai literatur penelitian khususnya jurusan Ilmu 

Komunikasi. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kebijakan atau 

pembuat keputusan (decision maked) dari pimpinan/pemerintah. Dengan 
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adanya penelitian ini peneliti mengharapkan secara praktis dapat digunakan 

sebagai rujukan bagi Dinas Perhubungan Kota Malang sebagai bahan evaluasi 

terhadap program - program baru yang akan di canangkan atau pengadaan suatu 

program yang telah dilakukan agar menjadi buah bibir masyarakat secara 

positif. Hasil penelitian ini dapat memberikan kemudahan kepada DISHUB 

Kota Malang tersebut dalam mendapatkan informasi mengenai Persepsi Jukir 

tentang Model Kebijkan Kepala Daerah dalam Pergantian Warna Rompi Parkir. 




